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Oznámení o zpracovávání osobních údajů 

Těší nás Váš zájem o účast na akci společnosti Amgen. Jako součást závazku ochrany Vašich osobních údajů a 
soukromí, bychom Vás chtěli informovat o způsobu použití osobních informací, které nám poskytnete. Důkladně si, 
prosím, přečtěte toto Oznámení o zpracovávání osobních údajů („Oznámení“). 

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ AMGEN ZPRACOVÁVÁ 

Odesláním Vaší přihlášky na akci prostřednictvím odpovědního formuláře nebo zasláním emailu na emailovou adresu 
k registraci na akci berete na vědomí, že společnost Amgen s.r.o., se sídlem na adrese Klimentská 1216/46, 110 02 
Praha 1, IČO: 27117804, DIČ:  CZ27117804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddíle C, vložce č. 97583  (dále jen „Amgen“) coby správce osobních údajů bude zpracovávat veškeré Vaše osobní 
údaje poskytnuté touto cestou, mimo jiné vaše jméno, příjmení, a taktéž Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa a 
adresa pracoviště) a případně i další osobní údaje, které jste nám poskytli v okamžiku registrace na akci a/nebo v 
průběhu akce. 

PROČ AMGEN ZPRACOVÁVÁ VAŠE INFORMACE? 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je registrace Vaší osoby na danou akci a veškeré úkony spojené se 
zajištěním Vaší učasti na akci. 

Výše uvedené zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a Amgen, kdy potvrzením Vaši 
účasti na akci se Amgen zavazuje Vám účast na akci umožnit.  

V případě, že poskytnete jakýkoliv údaj o možných nežádoucích účincích či závadách v kvalitě léčivých přípravků 
Amgen, je zpracovaní Vašich osobních údajů nezbytné z důvodu dodržení příslušné právní povinnosti společnosti 
Amgen- provozování farmakovigilančního systému. V tomto případě, Vás může Amgen také kontaktovat pro zjištění 
dalších informací, zejména relevantních detailů ohledně možných nežádoucích účinků či závad v kvalitě. 

JAK CHRÁNÍME A UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE? 

Amgen zpracovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů vymezených v tomto Oznámení a 
k zachování Vašich osobních údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Osobní údaje, které nám poskytnete, 
můžeme uchovávat a ukládat elektronicky nebo v tištěné podobě. Amgen implementuje odpovídající technická a 
organizační bezpečnostní opatření k ochraně a rozpoznání náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, změny, 
neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům. 

Zaměstnanci společnosti Amgen a oprávněné třetí strany, které mají přístup k Vašim osobním údajům, jsou vázáni 
povinností přísné mlčenlivosti a jsou povinni zacházet s Vašimi osobními údaji v souladu s požadavky právních 
předpisů. Kromě toho budou mít povolení k přístupu k Vašim údajům (v závislosti na druhu informací nebo jejich 
použití) pouze zaměstnanci společnosti Amgen a oprávněné třetí strany, které je potřebují znát. 

 

KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY? 

Amgen je součást celosvětové společnosti se sídlem v USA. Vaše data mohou být zpřístupňována, předávána nebo 
převáděna dalším pobočkám Amgenu nebo obchodním partnerům mimo země, ve kterých byla tato data získána 
(například mohou být osobní údaje předány do USA nebo jiných zemí mimo EU/EHP). 

Pokud je to třeba pro podporu řízení a správy společnosti Amgen, osobní údaje uložené společností Amgen mohou 
být předány, přeneseny, shromážděny a zpracovány oprávněnými třetími stranami, konkrétně pobočkami Amgenu 
nebo jeho dodavateli (třetími stranami). Například může Amgen uzavřít smlouvu s třetími stranami za účelem 
identifikovat činnosti, které nejsou v souladu s politikou Amgenu, nebo které mohou jinak porušovat regulační 
požadavky, které se na Amgen vztahují.  
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PŘÍJEMCI OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

 
OCHRANA PŘENOSU OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ DO ZEMÍ, KTERÉ KOMISE 

EU NEOZNAČILA ZA ZEMĚ S 
PŘIMĚŘENOU OCHRANOU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
DALŠÍ INFORMACE 

Amgen Inc a pobočky 
Amgen  

Závazná podniková pravidla 
společnosti Amgen 

Informace o Závazných podnikových 
pravidlech společnosti Amgen nebo o podání 
stížnosti na zpracování Vašich osobních údajů 
a porušení Závazných podnikových pravidel 
naleznete zde:  http://www.amgen.com/bcr/ 

Dodavatelé / třetí strany 
zpracovávající osobní 
údaje podle pokynů 
společnosti Amgen 

Vzorové smlouvy (standardní smluvní 
doložky) v podobě schválené 
Evropskou komisí 

Informace o vzorových smlouvách, včetně 
obsahu vzorových smluv, naleznete zde: 
http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-
transfers/transfer/index_en.htm 

 

Více informací o používání vzorových smluv 
společností Amgen vám poskytne oddělení 
Data Privacy na adrese 
privacyoffice@amgen.com 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše údaje budou uchovávány po dobu 1 roku, ledaže je zapotřebí delší doba pro dodržení příslušných právních 
předpisů upravujících farmakovigilanci a provozování veřejně přístupné odborné informační služby.  

VAŠE PRÁVA: 

V souvislosti se shora popsaným zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva:  

- Právo na přístup k Vašim osobním údajům; 
- Právo na opravu Vašich osobních údajů;  

- Právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů;  
- Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;  
- Právo omezit zpracování Vašich osobních údajů; 
- Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu- tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, obraťte se 
na následující kontakt: emailem na privacyoffice@amgen.com nebo písemně na adrese Amgen s.r.o.,  Klimentská 
1216/46, 110 02 Praha 1. 
 

Další informace o zpracování osobních údajů v případě nahlášení podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s 
užíváním přípravku Amgen nebo podezření na padělek či závadu v jakosti naleznete ZDE. 
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